
“IGREJA: FAMÍLIA DE DEUS” 
 

A liturgia deste domingo 
convida-nos a refletir so-
bre a Igreja – a comunida-
de que nasce de Jesus e 
cujos membros continu-
am o “caminho” de Jesus, 
dando testemunho do 

projeto de Deus no mundo, na entrega a Deus e no amor 
aos homens. 
O Evangelho define a Igreja: é a comunidade dos discípu-
los que seguem o “caminho” de Jesus – “caminho” de 
obediência ao Pai e de dom da vida aos irmãos. Os que 
acolhem esta proposta e aceitam viver nesta dinâmica 
tornam-se Homens Novos, que possuem a vida em pleni-
tude e que integram a família de Deus – a família do Pai, 
do Filho e do Espírito. 
A primeira leitura apresenta-nos alguns traços que ca-
racterizam a “família de Deus” (Igreja): é uma comunida-
de santa, embora formada por homens pecadores; é 
uma comunidade estruturada hierarquicamente, mas 
onde o serviço da autoridade é exercido no diálogo com 
os irmãos; é uma comunidade de servidores, que rece-
bem dons de Deus e que põem esses dons ao serviço dos 
irmãos; e é uma comunidade animada pelo Espírito, que 
vive do Espírito e que recebe do Espírito a força de ser 
testemunha de Jesus na história. 
A segunda leitura também se refere à Igreja: chama-lhe 
“templo espiritual”, do qual Cristo é a “pedra angular” e 
os cristãos “pedras vivas”. Essa Igreja é formada por um 
“povo sacerdotal”, cuja missão é oferecer a Deus o ver-
dadeiro culto: uma vida vivida na obediência aos planos 
do Pai e no amor incondicional aos irmãos. 
 
As leituras deste dia lançam-nos alguns desafi-
os: Sentimo-nos Igreja “família de Deus”, ou deixamos 
que o egoísmo, o orgulho, a autossuficiência falem mais 
alto e escolhemos caminhar à margem desta família? É 
verdade que esta família tem falhas, e é verdade que 
nem sempre encontramos nela humanidade e amor. Que 
fazemos, então: afastamo-nos, ou esforçamo-nos para 
que ela viva de forma mais coerente e verdadeira? 
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Transmitidas às 11h30 e às 18h na Página de Facebook e no site da Paróquia 

ATENDIMENTO DO CARTÓRIO PAROQUIAL 
 

O Cartório Paroquial já está a fazer atendimento presencial 
de segunda à sexta das 15h às 17h.  
 

Também por telefone: 219226390 ou 927 200 800 
E via mail: 
igreja.natividademm@gmail.com   
Ou sjose.algueirao@gmail.com 

HORÁRIO DE ABERTURA DAS IGREJAS 
 

Neste processo de abertura do confinamento social, os 
nossos Bispos autorizaram a abertura das Igrejas para que 
os fiéis possam ir rezar em modo pessoal, respeitando as 
regras do distanciamento e da desinfeção ao entrar na 
igreja. 
Os horários da abertura das igrejas na paróquia são: 
 
IGREJA DE SÃO JOSÉ - ALGUEIRÃO 
- Segunda a sexta das 10h às 12h e das 15h às 16h30 
- Sábado das 10h às 12h 
- Domingo das 15h às 17h 
 
IGREJA DA NATIVIDADE – MEM MARTINS 
- Todos os dias da semana* das 15h às 17h 
*Exceto às quartas-feiras  

TERÇO EM FAMÍLIA 
 

Neste mês de Maio estamos a rezar o “Terço em Família” e 

com as famílias da Paróquia. Mais uma iniciativa muito bela, 

para vivermos a comunhão e participarmos em comunidade. 

Embora seja só em modo virtual, ajuda-nos a fortalecer espi-

ritualmente e faz-nos sentir Igreja viva. Convidamos todos os 

que desejam viver este mês de Maio, honrando Nossa Senho-

ra e prestando a sua homenagem filial, a unirem-se connosco, 

sintonizando-se com as redes sociais, do ZOOM, Facebook ou 

no Site da Paróquia, todos os dias às 21h00. Venha rezar con-

nosco, Maria espera por si, seja seu filho devoto. 
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PRIMEIRA APARIÇÃO DE NOSSA SENHORA 
EM FÁTIMA 

 

A 13 de maio de 1917,no lugar da Cova da Iria em Fáti-
ma, Nossa Senhora apareceu aos três pastorinhos, 
Francisco, Lúcia e Jacinta e dirigiu-lhes as seguintes 
palavras: 
«– Não tenhais medo! Eu não vos faço mal! 
– De onde é Vossemecê? – Perguntei. 
– Sou do Céu. 
– E que é que Vossemecê me quer? 
– Vim para vos pedir que venhais aqui, seis meses se-
guidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois direi 
quem sou e o que quero. Depois voltarei ainda aqui 
uma sétima vez. 
[– Vossemecê sabe-me dizer se a guerra ainda dura 
muito tempo ou se acaba breve? 
– Não te posso dizer ainda enquanto não te disser 
também o que quero.] 
– E eu também vou para o Céu? 
– Sim, vais. 
– E a Jacinta? 
– Também. 
– E o Francisco? 
– Também, mas tem que rezar muitos Terços. 
– E a Maria das Neves já está no Céu? 
– Sim, está. 
– E a Amélia? 
– Estará no purgatório até ao fim do mundo. Quereis 
oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimen-
tos que Ele quiser enviar-vos, em acto de reparação 
pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela 
conversão dos pecadores? 
– Sim, queremos! 
– Ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus 
será o vosso conforto. 
Foi ao pronunciar estas últimas palavras (a graça de 
Deus…) que abriu pela primeira vez as mãos, comuni-
cando-nos uma luz tão intensa, como que reflexo que 
delas expedia, que penetrando-nos no peito e no mais 
íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em 
Deus, que era essa luz, mais claramente que nos ve-
mos no melhor dos espelhos. Então, por um impulso 
íntimo também comunicado, caímos de joelhos e re-
petimos intimamente: 
– Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, meu 
Deus, eu Vos amo no Santíssimo Sacramento. 
Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora 
acrescentou: 
– Rezem o Terço todos os dias, para alcançarem a paz 

para o mundo e o fim da guerra.» 

14 DE MAIO, DIA DE ORAÇÃO PELA 
HUMANIDADE 

 

O alto Comité para a Fraternidade Humana divul-
gou uma mensagem, sábado, 2 de maio intitulada 
“Rezar pela humanidade”, convidando os líderes 
religiosos e pessoas de todo o mundo a recorrer a 
Deus a uma só voz no próximo dia 14 de maio. 
A proposta é ser um dia de oração, jejum e práticas 
de obras de misericórdia, pedindo o fim da pande-
mia e por um mundo mais humano e mais fraterno. 
A mensagem dirigida a todos aqueles “nossos ir-
mãos que acreditam em Deus criador e aos nossos 
irmãos em humanidade onde quer que estejam”, 
diz o seguinte: 
“Nosso mundo enfrenta hoje um grave perigo que 
ameaça a vida de milhões de pessoas em todo o 
planeta, a saber, a rápida disseminação do corona-
vírus (Covid-9). Enquanto confirmamos a importân-
cia do papel dos médicos e da pesquisa científica 
no combate a essa epidemia, não esqueçamos de 
nos dirigir a Deus Criador nesta grave crise. Nós, 
portanto, convidamos todas as pessoas, em todo o 
mundo, a dirigir-se a Deus rezando, suplicando, je-
juando, praticando obras de misericórdia, cada pes-
soa, em todas as partes do mundo, segundo sua 
religião, fé ou doutrina, para que Ele elimine esta 
epidemia, nos salve desta aflição, ajude os cientis-
tas a encontrar um remédio que a derrote e para 
que Ele liberte o mundo das consequências sanitá-
rias, económicas e humanitárias da propagação 
desse contágio grave.” 

 
        CAIXA SOLIDÁRIA 

 

Todos sentimos que a situação criada pelo COVID19, 
tem originado em muitas famílias, situações de vulnera-
bilidade em muitos aspetos, e um dos mais graves, é a 
situação económica, devido à perda do emprego e por 
isso vivem em situação de carência. Esta situação convi-
da-nos à solidariedade e à partilha. Para ir ao encontro 
destas situações, foi colocada uma caixa da Solidarieda-
de, em frente à Igreja do Algueirão, “QUEM TEM PO-
NHA UM POUCO DO QUE TEM, QUEM NÃO TEM, LEVE 
O QUE PRECISA”.  
Um convite a todos os paroquianos a colocar nesta caixa 
alimentos não perecíveis, para que quem precisa não se 
sinta só e abandonado da comunidade. “Para quem dá, 
não falta e para quem não tem é muito” Sejamos gene-
rosos. 
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A VIRTUDE DA ESPERANÇA NESTE TEMPO 
DA COVID 19 

 
O Papa Francisco fala muito de esperança, estimu-
lando-nos a olhar com novos olhos para a nossa 
existência, principalmente agora que estamos sub-
metidos a uma dura prova, e olhá-la através dos 
olhos de Jesus, o “autor da esperança”.  
Francisco fala com frequência da esperança, que 
define como “a menor das virtudes, mas a mais for-
te. E a nossa esperança tem um rosto: o rosto do 
Senhor ressuscitado, que vem com grande poder 
na glória’”. Portanto a esperança não é algo, mas 
alguém, exatamente como exclama São Francisco 
nas Laudes de Deus Altíssimo: “Tu és a nossa espe-
rança!”. E “Ele não abandonará os que esperam 
n’Ele” (Cf. Sal 33, 23). 
 
“A esperança – afirma Papa Francisco – faz entrar 
na escuridão de um futuro incerto para caminhar 
na luz. É bela a virtude da esperança; dá-nos tanta 
força para caminhar na vida”. E neste momento tão 
delicado da nossa história, o Papa Francisco fala de 
um outro contágio: “que se transmite de coração a 
coração, porque todo o coração humano aguarda 
esta Boa Nova. É o contágio da esperança: ‘Cristo, 
minha esperança, ressuscitou!’ Não se trata de uma 
fórmula mágica, que faça desvanecer os problemas. 
Não! A ressurreição de Cristo não é isso. Mas é a 
vitória do amor sobre a raiz do mal, uma vitória que 
não ‘salta’ por cima do sofrimento e da morte, mas 
atravessa-os abrindo uma estrada no abismo, 
transformando o mal em bem: marca exclusiva do 
poder de Deus. Com a Páscoa conquistamos “um 
direito fundamental, que não nos será tirado: o di-
reito da esperança. É uma esperança nova, viva, 
que vem de Deus” e “coloca no coração a certeza 
de que Deus sabe transformar tudo em bem, pois 
até do túmulo faz sair a vida. 
 

CONTINUE A APOIAR A CÁRITAS DE LISBOA NA 
RESPOSTA À PANDEMIA 

 
A Cáritas Diocesana de Lisboa, “em articulação com as 
paróquias da diocese”, continua a fazer-se “próxima 
dos que mais sofrem os efeitos desta pandemia”, en-
tre os quais “os idosos e as crianças”, tendo prestado 
uma ajuda que ronda os 250 mil euros. 
 
A informação foi revelada pela instituição, esta terça-
feira, 5 de maio. “Logo no início do Estado de Emer-
gência, a Cáritas de Lisboa respondeu de imediato a 
instituições e paróquias com um auxílio de emergência 
inicial, bem acima dos 150 mil euros, aproximando-se 
atualmente dos 250 mil. É através do atendimento no 
seu Gabinete de Ação Social que antigas e novas situa-
ções são devidamente cuidadas, com informação es-
sencial e o encaminhamento de pessoas para serviços 
de apoio disponíveis, na área das suas residências”, 
divulga a nota. 
Para a CDL, os efeitos socioeconómicos da atual pan-
demia “são de tal ordem catastróficos”, que “não só 
os Estados, mas também as organizações se veem 
continuamente obrigadas a ajustar as suas ajudas e a 
forma de as fazerem chegar imediatamente às pesso-
as que delas mais necessitam”. 
 
“Esta é uma crise que só conseguiremos vencer juntos. 
Por isso, se desejar associar-se e colaborar com esta 
Missão, poderá fazê-lo através transferência de um 
donativo em dinheiro”, refere a informação, deixando, 
para o efeito, um IBAN 
(PT50003300005005711170705) e também um núme-
ro de telemóvel (925401406) para quem queira fazer o 
donativo através de MB WAY. 
“Consigo, a Cáritas Diocesana de Lisboa continuará a 
apoiar a ação sócio caritativa das paróquias da Diocese 
de Lisboa, para que possam chegar mais longe e a 
mais pessoas”, termina o comunicado. 
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ORAÇÃO 
 

Meu Deus, 
És o habitante íntimo do meu ser e chamas-me, 
neste maio fechado, a tornar-me peregrino pelo 
coração para aí me encontrar conTigo. 
No meu coração És a fonte da graça e dás-ma a be-
ber pela fé, a adoração, a esperança e o amor. 
Quero ser peregrino pelo coração 
até Te tocar, desejo tocar-Te e necessito que me 
toques. 
No silêncio mais profundo do meu íntimo que habi-
tas,  
Quero dizer-Te: 
Creio em Ti, ó luz da luz 
Adoro-Te, meu Senhor e meu Deus  
Espero em Ti com toda a confiança 
Amo-Te com todo o meu ser. 
E tomo no coração todos os que se negam ao Teu 
coração. 
Peço-Te misericórdia para eles, a salvação para to-
dos. 
Quero peregrinar pelo coração até ao coração da 
Tua mãe,  
minha mãe, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. 
No seu coração, és Tu que esperas o meu coração. 
E, neste maio longe da capelinha, faço-me peregri-
no pelo coração:  
pelo meu coração irei e no coração da Mãe  
ouvirei o bater misericordioso do Teu coração. 
Ámen. 
 
Ave Maria…  
 
Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. 
São Francisco e Santa Jacinta Marto, rogai por nós. 

 
 

#PEREGRINO PELO 
CORAÇÃO 

 
 

A impossibilidade de caminhares até Fátima e de parti-
cipares, integrado numa multidão de peregrinos, nas 
celebrações que o teu coração pede com saudades, 
não implica que não possas ser peregrino. Pelo contrá-
rio, este ano lança-te o desafio de uma peregrinação 
diferente: o caminho é interior e poderá levar-te mui-
to longe dentro de ti mesmo, ao encontro do santuá-
rio do teu íntimo onde Deus está presente para ti. 
Passa para lá de todos os ruídos e inquietações que 
sobrecarregam o teu coração, para partires em pere-
grinação através dele até ao coração de Deus. É a luz 
do coração de Deus que brilha no coração imaculado 
de Maria, que em Fátima se oferece como lugar de 
encontro entre Deus e os seus filhos. 

Desce ao teu coração e deixa-te conduzir, como os 
pastorinhos se deixaram conduzir pelo Anjo naquela 
tarde da primavera de 1916. Ele convidou a Lúcia, o 
Francisco e a Jacinta para uma peregrinação pelo cora-
ção, para a descoberta de um novo modo de relação 
com Deus. Fazeres-te peregrino pelo coração é procu-
rares viver interiormente o que a experiência da pere-
grinação suscita e realiza. Fátima chama-te. Mesmo 
não podendo, neste maio, vir ao Santuário, faz con-
nosco esta peregrinação interior, cada dia. E cada noi-
te, coloca uma vela acesa à tua janela. 
 

“PASSOS DIÁRIOS #peregrinopelocoração, 

Amigo Paroquiano 
Participando da Eucaristia em casa 

faça o seu ofertório 

 
                         

MB WAY:  932 548 199 
 

Transferência Bancaria: 
PT50 0033 0000 0022 3686 4630 5 

 

Colabore! 
 

Obrigado 


